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JANUSZ KRASIŃSKI. Fot. Danuta B. Łamaczewska 

JANUSZ KRASINSKI - u rodził się w roku 1928 w Warszawie. W latach 

1941-1944 był członkiem Szarych Szeregów. Podczas pwstania został 

wywieziony do Oświęcimia, następnie do Dachau. W latach 1947-1956 
oskarżony o działalność konspiracyjną przebywał w więzieniach Ra

wicz-Wronki. Debiutował w roku 1956 na łamach Po prostu poematem 

Karuzela oraz opowiadaniem Potworek w Przeg/qdzie kulturalnym. Jego 

debiutem książkowym była powieść Haracz szarego dnia (1959). W rok 

później wydał tom reportaży Przerwany rejs białej marianny, za który 

otrzymał nagrodę KC ZMS oraz wydawnictwa Iskry. Opublikował po

nadto dwa tomy opowiadań: Jakie wielkie słońce (1962) i Skarga 

(1960), tom reportaży Żywioł dotąd nie znany (1973) oraz powieści 

Wózek (1966) i Syn Wallenroda (1979). Za Wózek otrzymał w roku 1967 
11agrodę im. Piętaka. Jest też autorem sztuk scenicznych i słuchowisk 

radiowych. Ważniejsze z nich to Filip z prawdą w oczach (prapremiera 

w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie - 1968), Wkrótce nadejdą bracia 
(Teatr „Ateneum" w Warszawie - 1968), Śniadanie u Desdemony 
(Teatr Ludowy - 1971 i Teatr Popularny w Warszawie - 1982), Czapa, 
czyli śmierć na raty (prapremiera w „Hybrydach" w Warszawie). Sztu

ki i słuchowiska Krasińskiego były też wielokrotnie prezentowane za 

granicą - Czapa - BBC, Radio Saabrucken, Thećltre Le Selenite w Pa
ryżu, Teatr w Gyor (Węgry), Theatre 86 w Londynie, Radio Tokio, Radio 

Hilversum (Holandia); Filip z prawdą w oczach - Divadlo Pracuijcich 

(Gottwaldov w Czechosłowacji), Teatr Narodowy w Tallinie; Wkrótce 
nadejdą bracia - Pecz (Węgry). W Polsce ukazały się w tomach Czapa 
i inne dramaty (1973), Śniadanie u Desdemony (1976) oraz Kochan
kowie z klasztoru Valdemosa (1980). Za słuchowisko pod tym tytułem, 

będące skróconą wersją dramatu, Krasiński otrzymał w roku 1973 Na

grodę Słuchaczy Polskiego Radia. 



Albert Camus 

Fragmenty 

(„.) Jeżeli najwyższa kara, zamiast bronić porządnego człowieka, przy

prawia go tylko o mdłości, to nie można głosić, że celem jej jest za
pewnienie większego ładu i spokoju. Przeciwnie, staje się rzeczą oczy
wistą, że jest ona równie wstrząsająca, jak zbrodnia, i że ten nowy 

mord, zamiast naprawić krzywdę wyrządzonq społecznemu ciału, do

daje do jednego haniebnego czynu - drugi. O prawdziwości tego 
stwierdzenia świadczy fakt, że nikt nie ma odwagi mówić wprost o tej 
ceremonii. Urzędnicy i dziennikarze, których obowiązkiem jest o niej 

mówić, jak gdyby uświadamiając sobie, jak wiele w tym prowokacji 
i hańby, ukuli na ten użytek coś w rodzaju rytualnego języka, sprowa
dzającego się do stereotypowych formułek. A więc przy śniadaniu czy

tamy na którejś tam stronie gazety, że skazaniec „spłacił swój dług 
społeczeństwu" albo że „odpokutował", albo że „o godzinie piątej 

rano sprawiedliwości stało się zadość"„ O karze śmierci pisze się, 

jeżeli można się tak wyrazić, półgębkiem. W naszym wielce ucywilizo
wanym społeczeństwie uważamy, że ta choroba jest tak ciężka, iż nie 

wypada wprost o niej mówić. W mieszczańskich rodzinach długo ogra
niczano się do wzmianek, że najstarsza córka ma słabe płuca, a ojciec 

cierpi na „obrzęk", uważano bowiem, że gruźlica i rak są chorobami 
raczej wstydliwymi. Widocznie w jeszcze większym stopniu odnosi się 

to do kary śmierci, bo wszyscy wysilają się, aby mówiąc o niej posługi
wać się wyłącznie eufemizmami. W ciele politycznym jest ona tym, 

czym rak w ciele indywidualnym, z tą tylko różnicą, że nikt nigdy nie 

mówił o konieczności raka, natomiast powszechnie przedstawia się karę 
śmierci jako pożałowania godną konieczność; a zatem zabija się, bo 
jest to konieczne, a nie mówi się o tym, bo jest to godne pożałowania. 



Ja natomiast zamierzam mówić bez ogródek. Nie w chęci wywoły

wania skandal'u ani, jak sądzę, przez jakąś niezdrową skłonność wro

dzoną. Jako pisarz zawsze miałem wstręt do pewnych upodobań; jako 

człowiek uważam, że odrażającym a nieuniknionym aspektom naszej 

kondycji trzeba stawiać czoło w milczeniu. Jeże li, jednak milczenie albo 

fortele języka przyczyniają się do utrzymywania zła, które winno być 

naprawione, albo nieszczęścia, któremu można ulżyć, nie ma innego 

sposobu, jak tylko mówić jasno i wykazać bezwstyd ukrywany pod 

płaszczykiem słów. Francja dzieli z Hiszpanią i Anglią zaszczyt należe 

nia do krajów, które w swoim represyjnym arsenale utrzymały karę 

śmierci. Zachowanie tego prymitywnego obrzędu stało się u nas może 

liwe jedynie skutkiem obojętności albo ignorancji opinii publicznej, 

która reaguje tylko zgodnie z ceremoniałem frazesami, jakie wbito jej 

w pamięć. 

( ... ) Jak wiadomo, głównym argumentem zwolenników kary śmierci 

jest jej przykładność. Głowy ścina się nie tylko, aby ukarać tych, którzy 

je nosili, ale żeby straszliwym przykładem onieśmielić tych, którzy pró 

bowaliby ich naśladować . Społeczeństwo nie mści się, chce tylko za

pobiegać. Potrząsa uciętą głową, aby kandydaci na morderców wy

ctytali na niej własną pr~ztoś ' cofnęlł się. 

Argument ten byłby przekonujący, gdybyśmy nie musieli przyznać, że: 
1. społeczeństwo samo nie wierzy w moc przykładu, o którym mówi; 

2. nie ma dowodów, aby kara śmierci skłoniła do cofnięcia się cho

ciażby jednego mordercy, jeśli już postanowił nim zostać, gdy tymcza

sem oczywiste jest, że nie wywarła żadnego wrażenia - poza być może 

fascynacją - na tysiące zbrodniarzy; 
3. stanowi ona, z innych względów, odrażający przykład, którego 

następstwa są nieprzewidziane („.) . 

... 

Albert Camus - (op. cit.) 
Przełożyło Eligia Bąkowska 



Władysław Tatarkiewicz 

(Tytuł od Redakcji} 

(„ .) Ludzie poszukują szczęsc10, ale poszukują też innych rzeczy. 
1. Przede wszystkim chcą myśleć, doświadczać życia, rozwijać się , 

w i e d z i e ć. „Żaden człowiek - napisał niegdyś Arystotel es - nie 
chciałby zostać na całe życie na poziomie dziecka, choćby mógł 

wszystkich przyjemności dziecięcych używać w najszerszych rozmi arach" . 
(„.) 

2. Ale ludzie chcą także być czy n n i. Chcą robić to czy robić 

tamto, ale zawsze chcą coś robić. Niejeden psycholog to zaobserwo
wał, ale nikt nie wyraził dobitniej niż ·Alain. „Człowiek jest zajęty tym, 
od czego oczekuje szczęścia, ale największe jego szczęście jest w tym, 
że jest zajęty" . („.) 

3. A wreszcie i przede wszystkim ludzie c h cą żyć. Życie jest jed
ną z tych rzeczy, których ludzie pragną tok samo, a nieraz więcej niż 

szczęścia. Dramatycznie przedstawił to Balzac w La peau de chagrin. 

I 
I 

I 
I 

W tej fantastycznej opowieści kawał jaszczuru ma tę własność, ze 
właścicielowi spełniają się jego pragnienia, jednak po każdym spełnio
nym pragnieniu kurczy się, a gdy wreszcie zniknie, to właściciel jego 
przestanie żyć. I oto początkowo właściciel korzysta obficie z tej czaro
dziejskiej wlasności, ale prędko zostaje nią nasycony, a w i dząc jak 
skóra maleje i przybliża jego śmierć, myśli już tylko o jednym : jak 
ograniczyć swe pragnienia, byle nie skracać życia. Odsuwa się od 
ludzi, wyrzeka przyjemności, wegetuje w samotności i nudzie, zażywa 
lekarstw utrzymujących go w stanie uśpienia : lepiej spać, nic nie od
czuwać, nie mieć żadnej przyjemności - byle żyć. Mimo fantastyczności 
powieści, osnowa jej wydaje się trafna: człowiek pragnie nie tylko 
szczęścia, ale i życ i a. 

Zapewne nie wszyscy pragną żyć równie mocno, a są tacy, co wolą 
nie żyć, niż nudzić się lub cierpieć: dowodem samobójstwa. Jednakże 
są raczej wyjątkami; często nie ma wprost ceny, której by człowiek nie 
zaplacił za przedłużenie życia . 

Maria Baszkircew, umierając na suchoty, pisała w swym Dzienniku, 
tak sławnym przed pół wiekiem: „W przygnęb i eniu i strasznym cierpie
niu bynajmniej nie złorzeczę życiu; przeciwnie, kocham je i uznaję za 
dobre. Wierzcie mi: wszystko wydaje mi się dobre i przyjemne, wszystko 
aż do łez i cierpienia„. Kocham życie pomimo wszystko. Chcę żyć.„ 

Domagając się szczęścia, czuję się jednocześnie szczęśliwą swym nie
szczęściem''. Pisała to osoba chora i cierpiąca - i słowa jej są właśnie 
charakterystyczne dla chorych i cierpiących: oni najw i ęcej uświada

miają sobie, jak są do życia przywiązani . Zdrowi nie stawiają sobie 
pytania, co by woleli, szczęście czy życie? - bo życia są pewni, a nie
pewni t;lko szczęścia. Dlatego nie mówią sobie, że „chcą żyć" , bo nie 
czują, by życie ich było zagrożone. Bukacki z Rodziny Połanieckich po
wiada - ale d o p i er o przed s a m ą ś m i e r ci ą, gdy leży spa 
raliżowany: „Życie może być złe, bo je człowiek może sobie głupio 
urządzić - ole i st n ie n i e to d ob r a rzec z". 

P r z y wiąz a n ie do życia zdaje się mieć dwa źródła: 

.! e d ny m źródłem jest sam proces życia, który wywołuje tę „radość 

istnienia", o której Epikur twierdził , że jest osnową wszelkich dozna
wanych przez człowieka przyjemnosc1. Przyjemność u st ro j o w a 
zespala się tu z funkcjo n a I n ą, wytwarza jakby łączną przyjem
ność istnienia i działania. 



Ale ponadto życie jest w a r u n k i e m i z b i o r n i k i e m wszystkich 
dóbr, jakie człowiek posiada i z jakich korzysta. I to jest drug ie 
źródło przy wiąz a n i a do życia. I przywiązanie do życia jest 
przywiązaniem do wszystkiego, czego człowiek w życiu doświadczył 

i posiadał. • 

Przywiązanie do życia niekoniecznie tedy jest przywiązaniem do 
szczęścia. „W życiu jest dużo dobrego i bez szczęścia", jak mówił Tur
gieniew. A nie tylko dobro trzyma ludzi przy życiu: trzyma też I ę k 
przed końcem, poczucie n ie wyżyci a s i ę, chęć odegrania się po 
wszystkich doznanych niepowodzeniach i odbicia w dalszym życiu lat 
przeżytych a niewyzyskanych. Albo po prostu be z wł ad psychiczny. 
„Powiesić się wstyd, utopić zimno, zastrzelić się boi, więc cierpieć do 

bożej woli" , jak mówi powiedzenie ludowe. Wśród ludzi, przywiązanych 
do życia, nie wszyscy by jednak chcieli takie samo życie raz jeszcze na 
nowo rozpocząć i do końca1 przeżyć. Przywiązanie do życia jest teź przy
wiązaniem do własnej os oby i do tego wszystkiego, co z nią 
związane. Charakterystyczne jest, że większość ludzi nie chciałaby za
mienić się na losy z innymi, nawet z tymi, których życie wydaje się 

szczęśliwsze. Człowiek jest przywiązany do swych trosk i dolegliwości, 
bo - to jego troski i dolegliwości . „To w iem - zapisał w jednym 
miejscu swej kroniki Herodot - ie gdyby wszyscy ludzie znieśli na 
jeden stos właściwe każdemu dolegliwości, aby je z innymi zamienić, 
to po bliższym rozważeniu tego, co innym dolega, odniósłby każdy do 
domu to, co sam przyniósł. 

Więc jakże: czy żyjemy, aby doznawać przyjemności, czy doznajemy 
przyjemności, aby żyć? Arystoteles postawił to pytanie, ale sam nie • 

"próbował dać nań odpowiedzi. I odpowiedź nie może być prosta. 
Ludzie chcą życia użyć, ale także c h c q po p ro st u żyć. Lękają 

się cierpienia, ale lękają się też śmierci, nawet gdy myślą, że jest koń-
cem cierpień. Póki jesteśmy pewni życia, traktujemy je jako środek, ale 
gdy czujemy, że grozi mu niebezpieczeństwo, wtedy ono samo staje się 

.celem i dla uratowania go gotowi jesteśmy wszystko poświęcić. 

Władysław Tatarkiewicz 
O szczęściu, Kraków 1949. 



Janusz Krasiński 

(Na marginesie warszawskiej premiery Czapy) 

. - Wsp?lczesna dramaturgia budzi wiele konfliktów między autorem 
~ teatrami. f?yr~~torzy s7en na~zekajq, że nie ma co grać. Dramtopisa
,ze u.trz.r,mu1q •. 1~ ma!e Jest zainteresowanie tym, co tworzą. Proszę się 
podz1el1c swo1m1 doswiadczeniami teatralnymi. laki był początek? 

- ~i? .m.iałem od r?zu odwagi wejść do teatru . Może przewidywa
łe~ poz_nieJsze trud.no~ci. Zaczęło się więc od Polskiego Rad ia. Ściqg 
nęlr mnr.e tam przyjaciele, koledzy, pisarze, którzy pracowal i w dziale 
~ł uchow1sk. Do~ączyłem do nich jako autor dwóch już wydanych ksią
zek .. Ter~z podjąłem moje pierwsze próby dramaturgiczne. No, niezu
pełnie p~erwsze. Po wy~woleni u ~ obozu koncen tracyjnego, będąc jesz
c~.e w Nrem.czech; napisałem cos w rodzaju dra matu z czasów okupa
CJ': Sam rezyser?wałem , _sam grałem i sam nawet zrobiłem dekoracje. 
Mrałem wtedy sredemnascie lat. 

l ntensywn? wspó.łpraca z radiem na począ tku lat sześćdziesiątych 
była dla mnre .nam iastką teatru. W radiu liczy się samo słowo. Jest to 
przede wszystki m szkoła dobrego dialogu. Słuchowisko nie dawało mi 
17dnak Pełnej satysfakcij. Marzyłem o teatrze. Pewnego dnia pojawiła 
s1~ u nas P?ni Irena Babel, dyrektor Teatru Powszechnego w Warsza
wie, wraz z o~czesnym ki~rown ikiem literackim tego teatru, Zbigniewem 
Krawc~ykowsk1m. Dawal i nam szansę scenicznej real izacji naszych 
utworow. 

~ybr.ali ta kże ~~zy moj~ słuchow iska -miniatury, które pani Babel wi
dz1a!o Jako calosc. Pam iętam aktorów, którzy wówczas grali: Zofia 
Ku~owna, Tadeusz Janczar, Jerzy Ka raszkiewicz, Wojciech Rajewski. 
Rezyse~ował Jacek Szczęk. Składanka nazywała się Obcy /udzie. Sens 
był !akr=. bohater?w.ie spotykają si~ .na dworcu. Odgłosy dworca koja
rzą rm _się z przezyc1~m1 .z ~rzeszłosc1. Ci ludzie nic o sobie nie wiedzą, 
~ą sob1~ o.be~, lecz, ich zyc1 orysy są tak do siebie podobne, tak bliskie 
ze powrn n1 się znac. ' 

- Udała się premiera? 

• 

• 

- Do premiery, niestety, nie doszło. Odbyła się próba generalna 
ożywiona dyskusja z udziałem krytyków (zapamiętałem, że dwóch 

z nich przyszło po przedstawieniu, tylko na rozmowę!). Sztuka została 
zdjęta. Jakie były zarzuty? Że to smutne. I usłyszałem jeszcze, że naj
bardziej żal autora, który dopiero zaczyna. Obcy ludzie musieli jednak 
wywrzeć jakieś wrażenie na obecnych na widowni. Wiele lat później 
paru reżyserów i aktorów pytało mnie o ten tekst. Nie wiem nawet co 
się z nim stało . A nie było już klimatu, by go odtworzyć. Wtedy robiliś
my wszystko na żywo, na scenie. Dopisywało się, skreślało, przemienia
ło. Liczyłem na taką właśnie szkołę. Później już nigdy nie zdarzyła mi 
się podobna okazja tworzenia przedstawienia wspólnie z zespołem. 
Owszem, bywałem proszony na, próby czytane, na próbę generalną; 
mogłem wpaść, ewentualnie, na próbę sytuacyjną. Ale to nie był ten 
bezpośredni związek. 

- Kiedy Pan miał swój rzeczywisty debiut teatralny? 

- Była nim jednoaktówka Kwatery, wystawiona (razem z Partitą na 
instrument drewniany Stanisława Grochowiaka i Oratorium Jerzego 
Janickiego) u dyrektora Janusza Warmińskiego w Teatrze „Ateneum" 
w roku 1962. Zobaczyłem swój utwór w wykonaniu dobrych aktorów; 
Igłę grał Roman Wilhelmi. Mogę powiedzieć, że powiodło mi się, bo 
nie tak łatwo dostać się do teatru. 

Ale w latach sześćdziesiątych teatry jeszcze się interesowały współ
czesną drmaturgią polską. Jeszcze dyrektorzy dzwonili: co pan pisze, 
może by pan coś dla nas zrobił„. 

- Pora pomówić o przygodach pańskiej CZAPY, które wiele mówią 
o meandrach codzienności teatralnej ... 

- O losach Czapy mógłbym napisać nowy dramat - taką ma bo
gatą biografię. Dobrze jej się przysłużył, na samym początku, teatr 
studencki „Hybrydy". Ale, rzecz znamienna, na scenie profesjonalnej 
w Warszawie pojawi się dopiero teraz, w roku 1983. Poprzednio doszło 
tylko do próby generalnej w dawnym Teatrze Klasycznym. W dniu wy
znaczonej premiery (byłem wtedy chory na grypę i musiałem leżeć) za
dzwonił do mnie dyrektor teatru: panie Januszu, ma pan pełną widow
nię. Ale niech się pan nie cieszy, bo Czapo nie idzie, została zdjęta. 
Dajemy w zamian co innego ... 

Wspomnienie tej niedoszłej inscenizacji wróciło do mnie w zabawny 
sposób, po upływie wielu miesięcy. Gdy razu pewnego zaszedłem do 
domu braci Jabłkowskich, na jednym z pięter był właśnie remont. Od
grodzono je więc deskami. Ażeby nie wyglądało obskurnie, wyklejono 
deski afiszami Czapy, które nigdy nie zostały rozklejone na mieście . 
Swoista reklama! 

Czapa była niejednokrotnie zdejmowana, lecz była również grana 
w różnych teatrach w kraju i za granicą. Trudności miała w paszcze-



gólnych miastach, a pokazano ją, bez kłopotów, na całą Polskę, w te
lewizji (i bądź tu mądry współczesny dramaturgu!), w świetnej obsa
dzie: Tadeusz Fijewski, Jan Matyjaszkiewicz, Józef Kondrat. 

Temat o dwóch mordercach, którzy przedłużają sobie życie wywleka
niem nie ujawnionych dotychczas zabójstw, pociągających za sobą 
nowe śledztwo i ponowny sąd, był mi znany. Siedziałem w więzieniu 
(od 1947 do 1956) z ludźmi skazanymi na śmierć za najrozmaitsze prze
stępstwa. Bohaterowie Czapy nie byl i postaciami całkowicie wymyślo
nymi. 

Po premierze w Zielonej Górze trwała żywa dyskusja do północy, 
z udziałem prawników, władz miejskich, dziennikarzy. Dziwne były cza
sem pomysły reżyserskie. W Poznaniu akcja nie toczyła się w więzieniu, 
lecz w cyrku. Gdzieś zaproponowano, aby to były dwie dziewczyny -
ta Kuźma z tą Olesią. 

Czapa zrobiła karierę zagraniczną. Jako słuchowisko była wyróżnio
na na konkursie Prix Italia. Grano ją w Londynie, w Paryżu. Trafiła do 
wielu krajów europejskich i do Japonii. W Jugosławii wystawiały ją 
wszystkie republiki. Na rodzimej scenie, przedstawienia, które by można 
uznać za wielkie, w znakomitej obsadzie (podobnej jak w telewizji) nir~ 
byto. Polskiego dramaturga wciąż jeszcze spycha się na boczne tory. 

Bywają wyjątki. Sztuka Wkrótce nadejdą bracia miała co najmniej 
dwie dobre inscenizacje: w warszawskim „Ateneum" i krakowskim Sta
rym Teatrze. Natomiast Śniadanie u Desdemony w obsadzie, jaką 
można sobie tylko wymarzyć, zostało wysta wione w Paryżu z Silvią Mon
fort w roli głownej . Miało sw1efne recenzje. Cieszyło się dużym powo
dzeniem. 

- Jaka jest Pana opinia o adaptacjach utworów niescenicznych na 
scenę? lstatnio dokonał Pan również adaptacji. 

- Na parę tygodni przed śmiercią zwrócił się do mnie Jurek Krzysz
toń z zapytaniem, czy nie zechciałbym uscenicznić jego książki Obłęd. 
Propozycja była zaskakująca, książka - trudna, już choćby ze względu 
na jej objętość - tysiąc stron. Poprosiłem o dwa tygodnie do namysłu. 
Przeczytałem powieść raz jeszcze. Zgodziłem się, nie bez lęków. Nagle 
Jurek zmarł tragicznie. Dane mu słowo stało się dla mnie tym bardziej 
wiążące. Przynaglał mnie również Teatr Polski: dyrektor Kazimierz 
Dejmek i reżyser Jerzy Rakowiecki. Myślę, że to wzór współpracy 
z autorem. Autor, którego teatr nie „przyciska", czuje się niepotrzebny. 

- A co słychać w Pana prozie? 

- Dla teatralnego Obłędu przerwałem pracę nad dużą powieścią, 
wywodzącą się z autobiografii, którą piszę od lat dla Państwowego 
Instytutu Wydawniczego pt. Powrót w nieznane. Nie chciałbym się już 
~d niej odrywać. 

Rozmawiała Barbara Henkel 
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W programie zamieszczono rysunki WIESŁAWA ROSOCHY 

Redaktor programu 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

Opracowanie graficzne 
RYSZARD WINIARSKI 

Redaktor techniczny 
WŁODZIMIERZ GRAJEWSKI 

WYDAWNICTWO TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE 

Ceno zł 20,-

Sekretariat Teatru czynny w godz. 9.00-16.00, te l. 26-48-80. Kasy czyn
ne w godz. 10-14 i 15-do rozpoczęcia przedstawienia, w poniedziałek 
15-18. Kasa Teatru Polskiego - tel. 26-79-92, kasa Teatru Kameralne
go - tel. 26-49-18. Biuro Obsługi Widzów, Krakowskie Przedmieście 
6, tel. 26-61-63. Przedsprzedaż prowadzą także kasy SPATiF-ZASP (Al. 
Jerozolimskie 25, tel. 21-94-54, w godz. 9.30-14.00 i 14.30-17,30, 
w piątki do godz. 17.00) i kasy „Syrena" (ul. Krucza 16/22, tel. 25-72-01. 
w. 15, w godz. 11-17, prócz wolnych sobót). 

DSP. Zam. 1144/A0/83. M-58 

„ 



·OW 

...,h.Q, •• r„ •I( ,A 1t ~ L\a."'„ 

~v c....t-l.u J 

' 


